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دوعس كلملا ةعماج  

بادآلا ةيلك  

 ٤٣٩٢٠٢٦٥٩ – حيبصلا امير

 )لصت١٠١( يئرملا لاصتالا ىلإ لخدم

  ١ فيلكت - )٦٤٦٧٦( ةبعش

 

 
 

:فیلكتلا لاؤس  
 دیلقتلا عقاو شقانی يلزأ لدج رھظی ،قوقحلا ةقرس يف عوقولا ةیلاكشإو ةیرصبلا ةیذغتلل ةیمالعإلا نیعلا ةجاح نیب ام
 عم نآلا ىتح اًرمتسم لاز الو ،ةینویزفلتلا جماربلا روھظ ةیادب ذنم لدجلا اذھ راد ،مھنیب فقت يتلا ةرعشلاو ماھلتسالاو
؟راكفألا ةقرسو ماھلتسالا دودح وحن كرظن ةھجو ام ،دیدجلا مالعإلا ىوتحم  
 

 ھموصخ نم يبنتملل لاُقی ناك ّةیبدألا ةیحانلا نمو ،ةمیدقلا روصعلا ذنم ّةیلدج ةرھاظ ماع لكشب ماھلتسالاو راكفألا ةقرس
 ،اھدارأ ھنأ ول ةقرسلا هذھ رمأ يفخی ھتعاطتساب ھملعو ھتحاصف ىلعو ،ةغللا حیصف  ھنكلو ،راعشألاو راكفألا قرسی ھنأب
 .لعفی ناك امك ،ةغللا يف بارغإلا وأ ىنعملا يف دیقعتلا نم ءيشب اھیلإ دصقو
 رعش سانلا ىسنأ ام ھنایب رحسو ةعور نم اھیلع ىفضأ دق ءارعشلا نم ھقبس نم اھیف يبنتملا كراش يتلا يناعملا ضعبف

 .ًادلاخ نامزلا رم ىلع هرعش لعجو ،اھسفن ةركفلاب هوقبس مھنأ ولو ھیقباس
 اننأ امبو ،ةرركم تناك ةركفلا نأ ول ىتح هرعشو ھسفن تبثی نأ عاطتسا يبنتملاف ،ءيشلا ضعب رھظت يرظن ةھجو انھو
 !ًادجو ،دراو اضیأ رطاختلاف ،ةدحاو نوكت ام ًابلاغ دیلاقتو تاداعو دحاو عمتجمب
 ریغ لكشب تاكرشلا ضعب نم ةقرسلا وأ  ماھلتسالا متی نأ الإ راكفألا ددعت ىلع ،جاتنإلا تاكرش يف نآلا ثدحی ام اذھو
 رمأ يفختف ،طقف مھجاتنإ ھبشتو ام اًعون دیدج لكشب رھظت ىتح صاخلا مھعباطو مھتاسمل اھیلع نوفیضی مث نمو ،رشابم
 .ماھلتسالاب ىمُسی امك وأ ةقرسلا
 لصاوتلا عقاوم روھظ دعب تاونس رشع رخآ يف روھمجلاف !روھمجلا دنع اھدجن راكفألا ةقرسو ماھلتسالا دودح نآلاو
 هذھو ،اًضیأ يبرغلا وأ يبرعلا انعمتجم نم ةمھلتسم وأ ةدیدج ةركفلا لھ ةفرعم ھناكمإبو ،ًادجو يكذ حبصأ يعامتجالا
 .اًضیأ روھمجلا ىدلو ،ًایقوقح ظوفحم اھقح نأب اھراكفأ جارخإ يف ركبتو عدبت يتلا جاتنإلا تاكرش فص يف ةیباجیإ ةطقن
 هذھ يف، )٢٠٢٩( تاسمخ عقوم راشأ دقو ،نادیملا يف ثدحی ام ىلع ةعلّطتم نوكت ال جاتنإلا ةكرش نأ يفانی ال ھلك اذھو
 قوسلل ةیلبقتسملاو ةیلحملا ةماعلا تاھجوتلاب رثأتتو ،نیدقعم ماظنو ةئیب يف لمعت امنإو ،ةلوزعم تسیل كتكرش" نأب ةطقنلا
 ّنإف الإو ،ينھذلا فصعلا تاسلج ءانثأ رابتعالا نیعب اھذخأ يغبنی رومألا هذھ .نیسفانملا تاكرحتِب كلذك رثأتتو ،ءالمعلاو
 ".اھریصم لشفلا نوكیسف ،يلاتلابو ،لمعلا ةئیبل ةمئالم ریغو ،ةیعقاو ریغ نوكت دق ةسلجلا نع ةجتانلا راكفألا

 
 

 :نم تعجرتسا
 .ةدیدج ةركف داجیإو كتاجتنم ریوطتل ينھذلا فصعلا مدختست فیك.)٢٠١٩ ،ربمسید( ،تاسمخ عقوم
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